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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕСФ?
Европейският социален фонд (ЕСФ) е основният финансов
инструмент на Европейския съюз за инвестиции в хората.
ЕСФ е първият инструмент на ЕС за финансиране, създаден
с Договора от Рим, и през изминалите 60 години е помогнал
на милиони хора да намерят работа. ЕСФ помага също и на хора
в неравностойно положение да възстановят социалния
си живот.

ЕСФ разглежда следните четири основни предизвикателства:

• Трудова заетост: ЕСФ осигурява финансиране за проекти в цяла Европа, които

помагат на хора от всички възрасти и с различен произход да получат по-добър шанс
за намиране на работа. Приоритетите се променят, за да се предоставя правилната
подкрепа, когато е необходима. Например след финансовата криза през 2008 г.
акцентът беше върху младите хора.

• Социално приобщаване: в центъра на мисията на ЕСФ стои също и

подобряването на начина на живот на бедните и социално изолираните лица. Парите
отиват за проекти, които помагат на хора в неравностойно положение да си намерят
по-добре платена работа и да се подобри достъпът им до жизненоважни услуги.

• Образование: подходящото образование е ключов елемент за намиране на добра

работа или за връщане на работа. Подпомаганите от ЕСФ програми за учене през
целия живот и за професионално обучение дават възможност на хората да подобряват
своята професионална реализация и повишават шансовете им за успех. Децата също
получават подкрепа, тъй като финансирането се използва, за да се предотвратява
отпадането им от системата на училищното образование.

• Обществени услуги: по-ефективните обществени услуги носят полза за

предприятията и хората чрез намаляване на бюрокрацията и пестене на време.
Инвестициите на ЕСФ се използват за реформиране на публични администрации и на
съдебната система, за повишаване на тяхната прозрачност и за улесняване на достъпа
до тях на гражданите и на дружествата.

Проектите на ЕСФ подпомагат хора, които при други обстоятелства може да нямат
възможност да получат обучение, да придобият квалификации и да си намерят добра
работа. Благодарение на своя мащаб и обхват фондът оказва осезаемо въздействие върху
пазара на труда и обществото като цяло. В някои държави близо 90 % от действителните
разходи за мерки на трудовия пазар идват от ЕСФ. Фондът е един от инструментите,
на които ЕС разчита, за да изпълни своите цели за увеличаване на трудовата заетост,
намаляване на бедността и подобряване на образователните постижения в целия Съюз.
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КАК РАБОТИ ЕСФ?
ЕСФ се ръководи от три ключови принципа — работа
в партньорство, споделено управление и съфинансиране.

РА Б О ТА В П А Р Т Н Ь О Р С Т В О
Институциите на ЕС, националните администрации, социалните партньори, гражданското
общество и широкият набор от местни организации, които реализират на практика
подпомагани от ЕСФ проекти, работят заедно за изпълнението на целите на ЕСФ. Работата
в партньорство с всички онези, които участват в предоставянето на дейности, подпомагани
от ЕСФ, е гаранция, че финансирането достига до там, където наистина е необходимо,
на местно равнище.

С П ОД Е Л Е Н О У П РА В Л Е Н И Е
ЕС, националните правителства и регионалните администрации споделят отговорността
за планирането и реализирането на дейности, свързани с финансиране от ЕСФ. Така
че отговорността за решенията и собствеността на програмите се поема от найподходящото равнище.

С Ъ Ф И Н А Н С И РА Н Е
Средствата, които се осигуряват чрез ЕСФ, идват от ЕС, национални публични фондове и
частни източници. Приносът на ЕС варира между 50 и 85 % от общите разходи за проекта,
но може да достигне 95 % в изключителни случаи. Делът на финансирането от ЕС зависи
от благосъстоянието на региона, който получава подкрепа. По-бедните части на Европа
получават по-голяма подкрепа.

Повишаване на ефективността на ЕСФ
Управлението на фонда непрекъснато се улеснява, за да се намали бюрократичната
тежест върху организациите, които управляват проекти. Сега системата за възстановяване
на средства е насочена повече върху постиженията и резултатите. Проектите, които
прилагат този подход, вече не трябва да водят отчетност за всяко изразходено евро.
Вместо това те могат да изчислят стойността на дадено действие на базата на критерии,
свързани с различни видове разходи и измерими постижения — например брой хора,
които успешно са завършили курсове за обучение. Новата система, която се въвежда
постепенно, е по-малко податлива на грешки.
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ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРАТА
ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА
ЕСФ финансира проекти в целия ЕС, за да се помогне на повече
хора да започнат работа. Дейностите включват обучение,
преквалификация и кариерни съвети.

Специален акцент се поставя върху оказването на помощ за онези, които са най-сериозно
затруднени при намирането на работа, като например дългосрочно безработните или
младите хора. Проектите могат да включват обучение за умения, комбинирани с работни
стажове. Множество инициативи осигуряват на хората уменията, които са им необходими
за намиране на работа в разрастващи се отрасли на икономиката. Предлагат се също
консултации за намиране на работа, включващи помощ за изготвяне на автобиография,
заявления и интервюта. ЕСФ осигурява също така помощ за дейности по основно обучение,
като например езикови курсове за нови мигранти.
Населението на Европа е застаряващо, което означава, че хората ще трябва да
работят по-дълго време. В тази връзка проектите на ЕСФ предоставят обучения за
преквалификация на възрастни работници. Има и подкрепа за предприятия, които
предлагат почасови позиции, гъвкаво работно време и приспособени работни
пространства. Подобни възможности помагат на различни хора да започнат
работа, включително на лица с увреждания и на жени, които се връщат след отпуск
по майчинство.
Инициативите, финансирани от ЕСФ, улесняват започването на самостоятелна заетост.
Курсовете обхващат теми, като водене на счетоводство и трудово законодателство.
Консултантските услуги помагат на предприемачите да изготвят жизнеспособни бизнес
планове. Освен това някои проекти на ЕСФ осигуряват финансиране за новостартиращи
предприятия. Нови дружества, които се опитват да си осигурят финансиране от
традиционни кредитори, също могат да получат достъп до малки кредити чрез схеми,
подпомагани от ЕСФ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАЕМАНЕ
Н А РА Б О ТА Н А М И Л И О Н И Х О РА
В Испания организацията „Каритас“ работи с ЕСФ, за да помогне на повече от един милион
души да увеличат шансовете си за намиране на работа. Беше осигурена подкрепа за
разнороден набор от хора в различни обстоятелства, например:
• В Гранада персонал на проекта придружи кандидати за работа на лични срещи с
потенциални работодатели. Този персонализиран подход на „напасване“ доведе
до постигане на конкретни споразумения с дружества, които предоставиха текущо
професионално обучение и друга професионална помощ за участниците.
• В Менорка бяха създадени възможности за работни места в рециклиращия отрасъл.
Сред участниците имаше социално изолирани лица и такива, които срещат затруднения
с интегрирането си на работното място. Те получиха практическо обучение, както и
помощ за подобряване на своите социални и комуникационни умения.
http://europa.eu/!Pu93nU
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ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ДОБРО
ОБРАЗОВАНИЕ
Подпомаганите от ЕСФ програми предоставят възможности
за учене на европейци от всички възрасти и помагат за
повишаване на качеството на образователните системи.

За да намерят добра работа, младите хора трябва да завършат образованието си и да
придобият квалификации. Действията, подпомагани от ЕСФ, включват усилия за намаляване
на броя на отпадащите от системата на училищното образование лица. Обучителните курсове
предлагат втори шанс за младежи, които са напуснали училище твърде рано.
Проектите на ЕСФ подпомагат също и обучението на докторанти. Подобни инвестиции
са особено важни за индивидуалните възможности за кариерно развитие, както и за
европейската икономика.
С цел подобряване на образователните системи ЕСФ финансира широк набор от
инициативи, включващи:
• обучителни курсове за учители и млади работници;
• разработване на нови образователни стратегии и управленски практики;
• нови ИТ системи за училища, колежи и образователни администрации.
ЕСФ осъществява изключително важната връзка между света на образованието и на
трудовата заетост. Чрез обмяна на опит и предложения от експертни прегледи учебните
учреждения черпят идеи за преработване на своите програми за квалификация, за да се
съобразят с нуждите на икономиката. Изграждането на по-тесни връзки с предприятията
дава възможност за откриването на нови възможности за стажове на участници в проекти.
Икономиката еволюира непрестанно, което означава, че работниците трябва да се
адаптират към промените, за да запазят работата си. Проектите на ЕСФ инвестират
в програми за обучение и учене през целия живот, за да помагат на хора от всякакви
възрасти да поддържат актуални своите умения и познания. Набляга се на развитието на
преносими умения, като владеене на езици и компютърна грамотност.

З А Д Ъ Р Ж А Н Е Н А Д Е Ц АТА В У Ч И Л И Щ Е З А П О-Д Ъ Л ГО В Р Е М Е
В регион Пулия в Италия се предприеха стъпки за намаляване на броя на отпадащите от
системата на училищното образование лица, който традиционно е сред най-високите в
Италия. „Diritti a scuola“ беше насочена към ранна намеса, достигане до ученици в основните
училища и младежи, които завършват първите две години от средното си образование.
Основните дейности на проекта бяха свързани с подобряване на обучението по езици
и наука в основните училища и с развитие на преподаването на италиански език и
математика на ниво средно образование. Предлагаха се и консултации, професионални
насоки и медиация за ученици и семейства. Бяха положени допълнителни усилия тези
услуги да се предложат на по-бедни ученици и на такива от мигрантски семейства.
Проектът вече води до промяна в Пулия, където броят на отпадналите от системата на
училищното образование лица е намалял от 30,3 % през 2004 г. на 19,5 % през 2011 г.
http://europa.eu/!Hd93HM
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ПРЕДЛАГАНЕ НА ДОБЪР СТАРТ
В ЖИВОТА ЗА МЛАДИ ХОРА
Младежката безработица е изключително висока в много
държави от ЕС. Европейският съюз и неговите държави членки
са решени да се справят с този проблем. ЕСФ играе ключова
роля в това отношение, тъй като той е основният инструмент на
ЕС за въвеждане на младите хора в професионалния живот.

Проекти, подпомагани от фонда, предлагат на младежите обучението, уменията и
увереността, от които те се нуждаят, за да тръгнат по пътя на кариерното развитие.
Предлагат се чиракуване, стажове и работни практики. Трудовите борси, които получават
подкрепа от ЕСФ, осъществяват връзка между млади хора, от една страна, и предприятия
и потенциални работодатели, от друга. Младите хора получават също така възможност
да натрупат професионален опит в друга държава чрез програми за обмен, подпомагани
от ЕСФ.
ЕСФ помага за намаляване на различията между училището и работата. Проектите
помагат учебният процес да се приспособи максимално към нуждите на бизнеса, като
ангажират работодатели за планирането на курсовете. Финансирането от ЕС се използва
и за курсове, които дават възможност на млади хора да стартират бизнес. Някои дори
осигуряват грантове за стартиране на дружество.

Допълнителна помощ за започване на работа
от младежи
Правителствата от ЕС създадоха схемата „Гаранция за младежта“, насочена към младежи
на възраст под 25 години, които не работят, не учат и не се обучават. Тя гарантира
качествено предложение за работа, продължаване на образованието, стаж или обучение
за период от четири месеца от момента на изгубване на работата или напускане на
формалното образование. ЕСФ и Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) подпомагат
тази схема в регионите, които са най-силно засегнати от младежка безработица. До
момента тези действия са помогнали на над 1,4 милиона млади хора.

Н А С Ъ Р Ч А В А Н Е Н А С Ъ З Д А В А Н Е ТО Н А РА Б О Т Н И М Е С ТА
В СЛОВАКИЯ
Над 12 000 души в Словакия са намерили работа благодарение на схема, подпомагана от
ЕСФ, която предостави финансова помощ на организации от частния сектор за създаване
на работни места.
В повечето случаи инициативата „Насърчаване на създаването на работни места“
предлагаше 95 % покриване на разходите за наемане на работа на едно лице за една
година — при условие че заетостта може да продължи още шест месеца след това.
Предлагаха се работни места в различни отрасли на икономиката, включващи транспорт,
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К А Ф Е Н Е Б О Р И И З О Л А Ц И Я ТА
Тренировъчно кафене отвори врати в град Слани в Чешката република, за да се помогне
на хора с психически увреждания да усетят трудовия живот. 28 души с леки и умерени
увреждания получиха работа като бармани и сервитьори. Асистенти помагаха на
персонала на кафенето, който работеше почасово по четири часа на ден. На разположение
за оказване на помощ беше и психолог.
Всеки участник се нуждаеше от различно време за приспособяване към трудовия живот,
но всички бързо усвоиха своите задължения в кафенето и започнаха да комуникират
свободно с клиентите. Когато след две години кафенето затвори врати, екипът по проекта
успя да намери работа за почти всички участници.
http://europa.eu/!nB84Nh

РА Б О ТА С Р О М С К И Д Е Ц А
ЕСФ подпомогна проект в Унгария, който осигури подходящо обучение за ромски деца и
други младежи в неравностойно положение. Инициативата „Танодас“ беше насочена към
намаляване на ранното напускане на училище и осигуряване на равни шансове за ромски
деца както на ниво основно, така и на ниво средно образование. Проектът предложи
услуги за менторинг и изготвяне на индивидуални планове за развитие, съобразени
с нуждите на всяко дете. Имаше и случаи, в които „Танодас“ осигури на училища
допълнително оборудване за образованието на децата.
http://europa.eu/!Mv86Gd

Между 2007 и 2013 г. проектите на
ЕСФ са помогнали на 5,1 милиона
мигранти, 3,9 милиона души от
малцинствени етнически групи и
5,3 милиона лица с увреждания
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ПО-ДОБРИ ОБЩЕСТВЕНИ
УСЛУГИ
Ресурсите на ЕСФ се използват за подпомагане на
по-ефективната работа на организации от обществения
сектор, за намаляване на бюрокрацията и за доближаване
на услугите до обществеността. Проектите в тази област работят
с национални правителства, регионални органи и местни съвети.

С инвестициите на ЕСФ публични администрации се оборудват с нови системи за
управление, които помагат за подобряване на финансовия контрол; въвеждат се услуги
на електронното общество, за да може общественият сектор да се възползва оптимално
от революцията в областта на ИКТ; а чрез схеми за обучение се актуализират уменията на
държавните служители. Акцентира се също и върху подпомагане на публичните органи,
които обслужват най-бедните региони в Европа.
Подобряването на отношението на обществения сектор към бизнеса може да помогне
на икономиката и да създаде работни места. Полша използва финансиране от ЕСФ за
опростяване на 92 правни акта. Тя въведе начини за измерване на административните
разходи и за подобряване на процесите на оценяване. Промените доведоха до 16 %
намаляване на бюрокрацията. 16 000 държавни служители преминаха обучение
за подобряване на отношението им към бизнеса. Това спомага за ускоряване на
бизнес регистрацията.
Португалия използва помощ от ЕСФ за засилване на ролята на социалните партньори. Чрез
един проект беше разширена Конфедерацията на португалската индустрия. Инициативата
повиши чуваемостта на гласа на членовете на конфедерацията и повиши влиятелността
им у дома и в чужбина.
Обществени консултации също дават възможност на хората да изразят мнението си
относно начина на управление на обществените услуги. ЕСФ подпомага проекти в
тази област.

П О - Д О Б Р О О Б С Л У Ж В А Н Е З А Х О РАТА В Н Е РА В Н О С ТО Й Н О
ПОЛОЖЕНИЕ
Федералните обществени органи в Белгия наемат хора, живели в бедност, за да направят
обслужването по-отзивчиво за хората в най-неравностойно положение в обществото.
„Житейски експерти“ има за цел да подобри отношението при обслужването на бедни
хора, които търсят помощ. Освен че дават насоки на потребителите на услугите
за „системата“, 28-те експерти помагат при разработването на нови оферти, които
задоволяват нуждите и очакванията на уязвими хора. Благодарение на ЕСФ бяха
назначени четирима координатори, които да развиват проекта, да организират дейности и
да наблюдават работата на експертите.
http://europa.eu/!Gn97TM
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КАКВИ СА НОВОСТИТЕ ЗА
ПЕРИОДА 2014 — 2020 г.?

ЕС укрепва ЕСФ за периода 2014 — 2020 г. Той ще предостави още по-голяма целева
подкрепа за създаване на работни места, икономически растеж и социално приобщаване:
• Между 2014 и 2020 г. ЕСФ ще осигури 125 милиарда евро за подобряване на живота
на хората.
• Най-малко 20 % от бюджета на ЕСФ трябва да се използва за подпомагане на
намирането на работа и избягването на бедността от социално маргинализирани хора.
• Насърчаването на равенството между мъже и жени, както и борбата с дискриминацията
са приоритет на всички дейности, подпомагани от ЕСФ.
• Предлага се допълнителна помощ за справяне с младежката безработица чрез
Инициативата за младежката заетост и „Гаранция за младежта“ (вж. глава 4).
• Фондът продължава да насърчава социалните иновации, които предлагат нови начини
за задоволяване на социални, образователни и професионални нужди.
• Предвидена е повече подкрепа за социални предприятия, които продават стоки
и услуги, подобно на всички останали предприятия, но използват печалбата си за
подпомагане на местната общност.
• Друг основен приоритет е стимулирането на сътрудничеството между ЕС, обществените
органи, социалните партньори и организациите на гражданското общество на
национално, регионално и местно равнище.
Ще продължат усилията за опростяване на управлението на проектите на ЕСФ, за да се
насочи повече внимание върху резултатите. Административните задачи за тези, които
получават финансиране, ще се улеснят. Освен това ЕСФ допълва текущия инвестиционен
план на ЕС, който подпомага създаването на работни места и се стреми да даде тласък за
нов растеж на икономиката.
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ОЧАКВАНИ ДОСТИЖЕНИЯ
МЕЖДУ 2014 И 2020 г.

Общите цели за периода 2014 — 2020 г. включват 3:
• да се помогне на 7,4 милиона безработни участници да започнат работа, плюс
други 2,2 милиона шест месеца след завършване на проект на ЕСФ; и
• осигуряване на нови квалификации за 8,9 милиона души.
ЕСФ ще донесе ползи най-малко на:
• 9,9 милиона души с ниска степен на образование;
• 7,5 милиона души в неравностойно положение;
• 6,2 милиона млади хора; и
• 7,2 милиона работещи лица, включващи самостоятелно наети лица и персонал,
работещ в организации, като училища и служби за обществена заетост.
Научете повече за ЕСФ:
www.ec.europa.eu/esf

3.	Източник: Анализ на резултатите от преговорите за споразуменията за партньорство и оперативните програми на ЕСФ
за програмния период 2014 — 2020 г., Заключителен доклад: Анализ на ЕС28 от Fondazione G. Brodolini с подкрепата
на CEPS и COWI
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БЮДЖЕТ НА ЕСФ ПО ДЪРЖАВИ
ОТ ЕС, 2014 — 2020 Г.
Бюджетните стойности включват Инициативата за младежка заетост (ИМЗ)
ОБЩО
Принос на ЕС
Национален принос

€1,03 милиарда
€ 515,4 милиона
€ 515,4 милиона

€ 1,6 милиарда
€ 818,5 милиона
€774,3 милиона

€ 9,3 милиарда
€ 5,1 милиарда
€ 4,2 милиарда

€ 690,5 милиона  
€ 587 милиона
€ 103,6 милиона

€ 399,2 милиона
€ 206,6 милиона
€ 192,6 милиона

€ 1,15 милиарда
€ 610 милиона
€ 542,4 милиона

€ 780 милиона
€ 667,6 милиона
€ 112,7 милиона

€ 1 милиард

€ 1,4 милиарда

€ 507 милиона
€ 517 милиона

€ 1,2 милиарда
€ 199 милиона

€ 15,8 милиарда € 4,23 милиарда

€ 2,3 милиарда
€ 1 милиард
€ 1,3 милиарда

€ 12,6 милиарда

€ 13,4 милиарда
€ 2,3 милиарда

€ 3,44 милиарда
€ 789 милиона

€ 40 милиона
€ 20 милиона
€ 20 милиона

€ 2,2 милиарда  
€ 437,5 милиона

€ 10,8 милиарда

€ 5,8 милиарда

€ 6,3 милиарда
€ 4,5 милиарда

€ 5,7 милиарда
€ 4,9 милиарда
€ 837,7 милиона

€ 4,76 милиарда
€ 991 милиона

€ 1,84 милиарда

€ 11,8 милиарда

€ 1,58 милиарда
€ 266,2 милиона

€ 8,5 милиарда
€ 3,2 милиарда

€ 4,9 милиарда
€ 3,9 милиарда
€ 1,1 милиарда

€ 9,3 милиарда € 875,7 милиона
€ 7,7 милиарда
€ 1,57 милиарда

€ 2,7 милиарда

€ 7,5 милиарда
€ 5,1 милиарда

€ 442 милиона
€ 433,7 милиона

€ 905 милиона
€ 726 милиона
€ 179 милиона

€ 19,1 милиарда
€ 11 милиарда
€ 8,1 милиарда

€ 132,4 милиона
€ 105,9 милиона
€ 26,5 милиона

€ 1,84 милиарда  
€ 1,57 милиарда
€ 267,5 милиона  

€ 163,3 милиона
€ 140,5 милиона
€ 22,8 милиона

КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?
Безплатни публикации:
• един екземпляр:
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• повече от един екземпляр или постери/карти:
от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm),
от делегациите в страни извън Европейския съюз
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm),
като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm)
или като се обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*).
(*) Информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои
оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации:
• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

